ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS
Site-ul Web: www.primariacucuteni .ro
E-mail secretar@primariacucuteni .ro
Tel/Fax 0232 / 717007
Nr. 3524 din 01.04.2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei consiliului local
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 39 al.(1) şi 43 din Legea nr. 215/2001 –
Legea administraţiei publice locale,republicată, modificată şi completată ;
In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice
locale,republicată, modificată şi completată ;

PROPUNE
Spre aprobarea consiliului local următoarea ordine de zi pentru şedinţa ordinară
din data de 29.04.2014
1. Proiect
de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal întocmit în şedinţa
anterioară
- Susţine secretarul UAT
2 Raport de activitate al comisiei programe de dezvoltare economico – socialã , buget
finanţe , administrarea domeniului public si privat al comunei , juridică şi de disciplină
- susţine preşedintele comisiei
3. Informare cu privire la gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei
- susţine viceprimarul comunei
4. Proiect de hotărâre privind gospodărirea și ȋnfrumusețarea Unităţii Administrativ

Teritoriale Cucuteni , județul Iași

- susţine primarul comunei
Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2014
- susţine primarul comunei
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarului domeniului public reactualizat
- susţine primarul comunei
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ,,Acordului de cooperare cu Asociația
Comunelor din România – Filiala Judeţeană Iaşi în vederea organizării și exercitării unor
activități de audit public intern,,
- susţine primarul comunei
8.Probleme curente ale administraţiei publice locale
5.
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Nr. 3527 din 01.04.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
consiliului local din 21.03.2014

ordinare a

Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr.
215/2001 –Legea administraţiei publice locale,republicată, modificată
şi completată ;
In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr. 215/2001 Legea
administraţiei publice locale,republicată, modificată şi completată ,
emite următorul ;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă procesul
verbal
nr. 3511
din
21.03.2014
a şedinţei ordinare al Consiliului Local din data de
21.03.2014 , în forma redactată .
Art.2.Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta
copie de pe prezenta primarului comunei,Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii
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JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr. 3523 din 01.04.2014
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind gospodărirea și ȋnfrumusețarea comunei Cucuteni , județul Iași
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile O.G. nr 21 /2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.
163/2004, pentru constatarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul
gospodăririi localităţilor urbane şi rurale ;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
modificată şi completată;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
Având ȋn vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transperanț a
decizionalӑ ȋn administraţ ia publicӑ ;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraț ia publicӑ localӑ , republicatӑ ,
În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicatӑ, emite următorul ,
PROPIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei Cucuteni judeţul
Iaşi, buna gospodărire a acesteia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie
fundamentală a autorităţii administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor
economici şi altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.
Art. 2. Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi
interes local, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea consiliului local, prin care se asigură
buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi
înfrumuseţarea localităţilor componente comunei Cucuteni .
Art. 3. Organizarea, derularea şi participarea la activităţile edilitar-gospodăreşti,
constituie o obligaţie permanentă a Consiliului local, a primarului, a instituţiilor publice, a
agenţilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a cetăţenilor comunei
Cucuteni .
Art. 4. Consiliul local şi primarul răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea,
coordonarea şi controlul întregii activităţi de înfrumuseţare şi gospodărire a comunei Cucuteni ,
de păstrare a ordinii şi curăţeniei şi au obligaţia să asigure:
a). Măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea
organelor de specialitate ale statului ;
b). Măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ;
c). Prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor sau cursurilor de apă, prin
depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici şi de către cetăţeni;
d). Respectarea prevederilor legale şi a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism
aprobată, precum şi a normelor privind executarea lucrărilor;

e). Curăţirea străzilor, a locurilor publice, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi şi
trotuare;
f). Repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente ;
g). Finalizarea construcţiilor începute;
h). Întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a
acestora;
i). Organizarea de activităţi pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
l). Curăţirea şi salubrizarea digurilor şi a malurilor cursurilor de apă, asanarea terenurilor
insalubre şi prevenirea poluării apelor;.
m). Întreţinerea spaţiilor verzi, m a terenului de sport şi a celorlalte locuri publice de agrement.
n). Păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea în condiţiile legii a monumentelor de pe
teritoriul comunei;
Termen : permanent:
Raspund: -viceprimarul comunei, precum şi alte persoane desemnate.
Art. 5. Instituţiile publice, agenţii economici şi celelalte persoane juridice au
următoarele obligaţii:
a). Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajare şi a altor lucrări specifice;
b). Să asigure repararea, spălarea geamurilor, a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea
firmelor şi faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
c). Să asigure curăţenia în locurile de depozitare a materialelor, în curţile interioare şi pe
celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare,
dezinfecţie şi deratizare ;
e) Să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi
materialele refolosibile ;
f). Să efectueze şi să menţină curăţarea trotuarelor, a părţilor carosabile a străzilor sau a
drumurilor, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe
trotuare din dreptul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de
consiliul local ;
g). Să respecte măsurile stabilite de Consiliul local, pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în comună.
h). Să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe
drumurile publice.
Art. 6. În aplicarea prevederilor legale, cetăţenilor comunei le revin următoarele
obligaţii
a). Întreţinerea şi curăţarea locuinţelor pe care le au în proprietate, sau în chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora ;
b). Curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local ;
c). Finalizarea construcţiilor începute pe baza autorizaţiei eliberate de primar, în condiţiile şi
termenele stabilite de acesta ;
d). Repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor ;
e). Menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a drumului, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc ;

f). Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau
pe care le folosesc în alte scopuri ;
g). Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în alte locuri publice;
h). Respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local şi pentru asigurarea igienei publice şi a
curăţeniei în comună ;
i). Depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locuri special amenajate de
Consiliul local ;
j). Curăţarea mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice.
Art. 7. Agenţii economici (persoane fizice, asociaţii familiale ş.a.) care desfăşoară
activităti pe raza comunei, precum şi cetăţenii comunei îşi vor amenaja gropi de gunoi pentru
incinerarea deşeurilor din mase plastice(peturi).
Art. 8. Constituie contravenţie în domeniul bunei gospodăriri şi al protecţiei mediului la
nivelul comunei Cucuteni , judeţul Iaşi, nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a
următoarelor obligaţii:
a) menţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor şi a altor construcţii pe care le deţin şi în
care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi alte lucrări
specifice, întreţinerea afişajului firmelor, curăţirea căilor de acces, repararea, curăţirea şi
zugrăvirea gardurilor sau a altor construcţii amplasate la stradă.
b) menţinerea curăţeniei pe trotuare, sanţuri şi pe stradă în dreptul imobilelor şi a terenurilor
intravilane pe care le deţin şi în locurile de parcare utilizate.
c) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi a terenurilor
intravilane pe care le folosesc sau deţin, astfel încât să nu fie stânjenită circulaţia;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor de apă şi electrice aferente imobilelor pentru evitarea
producerii unor accidente;
e) curăţarea şi întreţinerea sanţurilor, inclusiv cosirea ierbii, adâncirea sau lărgirea acestora, a
rigolelelor şi podeţeleor aferente proprietăţii pe care o deţin sau folosesc;
f) tăierea ramurilor copacilor care se află sub liniile electrice la o distanţă mai mică decât
distanţa de siguranţă impusă de legislaţia specifică în vigoare;
g) deţinătorii şi utilizatorii să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor de orice
fel înainte de intrarea acestora pe drumurile publice;
h) să nu deverseze, depoziteze sau să arunce în cursurile de ape sau pe malul apelor,
canalelor, sanţurilor, gunoaie, cadavre de animale sau păsări sau alte deşeuri;
i) să depoziteze gunoaiele menajere, agricole, industriale, materialele refolosibile doar în locuri
special amenajate şi în recipiente care să nu permită împrăştierea acestora;
j) să nu depoziteze materiale de orice fel pe şanţuri trotuare sau pe drumurile publice din
comună care să ducă la îngreunarea circulaţiei sau la scurgerea apei ;
k) să nu se circule cu vehicule sau autovehicule din care se scurg diferite substanţe sau
materiale care pot provoca murdărirea arterelor de circulaţie sau pot afecta sănătatea
populaţiei ;
l) să nu efectueze niciun fel de săpături sau alte lucrări care afectează partea carosabilă a
drumurilor comunale fară a avea autorizaţie din partea primăriei;
m) să respecte şi să participe la măsurile pe care le întreprind autorităţile judeţene şi locale
pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei localităţii.
Art.9. Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează :
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 8, literele a,b,c, d şi f) cu amendă contravenţională de la 25
la 200 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă contravenţională de la 50 la 1000 lei pentru
persoanele juridice.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 8, literele g, h, i, j, k, l şi m) cu amendă contravenţională de
la 25 lei la 700 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă contravenţională de la 50 lei la 1500

lei pentru persoanele juridice şi sancţiunea complemetară de restabilire a situaţiei anterioare
săvârşirii contravenţiei, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice.
(3) În cazul persoanelor fizice cât şi al persoanelor juridice, contravenientul poate achita în
termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii
prevăzute la alin. (1) şi(2) dacă agentul constatator a făcut menţiune în mod expres despre
această posibilitate în procesul verbal de constatare a contravenţiei.
Art.10. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se va face de către primar,
împuternicitul acestuia şi poliţişti. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face prin
proces verbal întocmit în trei exemplare din care unul se va înmâna sau comunica, după caz în
mod obligatoriu contravenientului.
Art. 11. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării.
Plângerea însoţită de copia procesului verbal se va depune la primărie, iar depunătorului i se
va înmâna o dovadă în acest sens.
Plângerea împreună cu dosarul cauzei va fi înaintat de îndată judecătoriei, plângerea
suspendă executarea.
Art.12. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 49 al. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , modificată prin Ordonanţa nr. 63/
30.06.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 293 din 21 decembrie 2011 a bugetului de stat
pe anul 2012;
Având în vedere prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere execuţia bugetară pe semestrul I 2014 ;
In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată, modificată şi completată , emite următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli de pe trimestrul I 2014 ,
prevăzută în anexă care face parte integrantă din prevederile prezentei .
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PROIECT

DE H O T Ă R Â R E

privind modificarea inventarului bunurilor proprietate publica a Unitatii Administrativ Teritoriale
Primarul comunei Cucuteni, judeţul Iaşi ,
Având în vedere prevederile dispozitiilor art. 8, alin.(1) si (2) din Legea nr. 82 din 24
decembrie 1991 contabilităţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere prevederile dispozitiilor art. 2^1 si 2^2 din Ordonanta nr. 81 din 28 august 2003
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificată şi completată
prin OUG 103/2007 ;
Având în vedere Ordinului 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice ;
Având în vedere prevederile art. 18 si art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Având în vedere prevederile Anexei nr.24- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Cucuteni , la Hotararea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi;
Având în vedere prevederile Hotararea Guvernului nr. 48/2007 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi ( anexa 24 la inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Cucuteni ) ;
Având în vedere prevederile H. G. nr. 548 din 08 iulie 1999 Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor
În temeiul articolului 45 alineatul (6) din Legea nr. 215/2001 , Legea administraţiei publice locale ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 24 - „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Cucuteni ”, aprobat prin HG nr. 1354/2001 , conform anexei care face parte integrantă din prevederile prezentei
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul de contabilitate , care va proceda
la întocmirea documentaţiei pentru actualizarea datelor din inventarul domeniului public al comunei Cucuteni .
Art. 3 . Hotărârea adoptată va fi înaintată Consiliului Judeţean Iaşi în vederea centralizării şi comunicării către
Guvernul României, pentru atestarea proprietăţii publice a comunei Cucuteni
Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind acest proiect de act
normativ, până în data de 20.04.2014.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea: ,,Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România –
Filiala Judeţeană Iaşi în vederea organizării și exercitării unor activități de audit public
intern,,
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 3534 din 01.04.2014 al
compartimentului de contabilitate , prin care solicită Consiliului Local al comunei Cucuteni
aprobarea:„Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România – Filiala Judeţeană Iaşi
în vederea organizării și exercitării unor activități de audit public intern”, raport întocmit în temeiul
prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
Având în vedere H.C.L. nr. 14 din 13.02.2007 cu privire la aderarea comunei Cucuteni la
Asociaţia Comunelor din România, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate;
Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.183/4.12.2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările ulterioare ;
În conformitate cu competenţele stabilite prin art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (a) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu m odificările şi completările ulterioare , emite următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE
ART. 1.

(1) Se însusește

Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor

activități de audit public intern prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .
(2)Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de Cooperare prevăzut la alin. (1) se
vor suporta din bugetul local al Comunei Cucuteni , pentru toată durata existenţei prezentului Acord.
ART. 2.

În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte ordonatorul

principal de credite şi compartimentul de contabilitate .
ART. 3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri
atrage

de

partea

celor

vinovaţi

răspunderea

materială,

contravenţională sau penală, după caz.
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civilă,

administrativă,

disciplinară,

